
Dôvodová správa:  

Rok 2018 je rokom, kedy budeme prijímať nové „koncepcie rozvoja v oblasti: školstvo, 
kultúra, šport, sociálnych služieb atď. podľa aktuálnych výziev a potrieb mesta Sereď. Už 
teraz máme rozpracovaných niekoľko projektov, ktoré zasahujú do roku 2018 a aj neskôr. 
Vyberáme niektoré z nich: 

1. Projekty z vonkajších zdrojov, kde spoluúčasť mesta je od 0-15% z celkovej sumy projektu.  
 

Máme podané či rozpracované už nasledovné projekty, ktoré súvisia s rokom 2018 a neskôr : 

Národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby Európska únia 

 

Refundácia nákladov 
mesta Sereď za výkon 

opatrovateľskej služby v 
domácnostiach klientov 

pre 23 opatrovateliek 

Od 01.02.2016 realizácia 
projektu a kontroly, od 

01.09.2016 zvýšenie počtu 
opatrovateliek o 6 na 

celkový počet 23 

Termín realizácie 
projektu do 07/2018 

Zníženie energetickej 
náročnosti Materskej školy 
Komenského "A" v Seredi  

 

Európska únia 
 

374 680,84 Proces verejného 
obstarávania 

Realizácia projektu v 
roku 2017 - 2018 

Rozšírenie triedeného 
zberu v meste Sereď 

 

Európska únia 
 

388 319,64 

Proces verejného 
obstarávania, 
Dodatok č.1 o 

predĺžení aktivít 
projektu 08/2017-

03/2017 

Realizácia projektu v 
roku 2017 až 2018 

Rozšírenie Materskej školy 
D.Štúra v Seredi 

 

Európska únia 
 

347 170,94 Podanie žiadosti o 
NFP dňa 18.4.2017 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2017 

až 2018 

Zlepšenie technického 
vybavenia odborných učební 

na základných školách v 
Seredi 

 

Európska únia 
 

55 735,00 Podanie žiadosti o 
NFP do 26.6.2017 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2017 

až 2018 

Obnova národnej kultúrnej 
pamiatky - Kaštieľ Sereď 

 

1 138 563,00 Zaslanie projektu dňa 
18.4.2017 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2018 

až 2019 

Zníženie energetickej 
náročnosti hlavnej budovy 
Mestského úradu v Seredi   

 

Európska únia 
 

380 273,32 Proces stavebného 
povolenia 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2018 

až 2019 

Regenerácia vnútrobloku na 
sídlisku Dionýza Štúra v 

Seredi 
   

Príprava projektovej 
dokumentácie a 
žiadosti o NFP 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2018 

až 2019 



Európska únia 
 

 

2. Vlastné projekty – projekty s väčšinovým krytím či úplne financované z mestského rozpočtu. Ku 
každému projektu sa snažíme spoločne zainteresovať aj užívateľov novovybudovaného či 
rekonštruovaného objektu 

 

Tenisový areál v Zámockom parku. V rozpočtoch na roky 2015 a 2016 bolo schválených 20 resp. 25 tis € 
na počiatok výstavby.  Projekt je stále na súde. Treba ale dodať, že celkový rozpočet projektu je viac ako 
200 tis €. Pozostáva zo 4 vonkajších tenisových kurtov, šatní parkoviska a 1 krytej haly s kurtom. Areál 
opäť zarastá a znehodnocuje sa. Spoluúčasť neviem povedať. Máme mužstvá dospelých a žiakov. Opäť 
máme konečne trénera mládeže.  

Rekonštrukcia futbalového štadiónu. Najprv bolo odsúhlasených 750 tis € od SFZ a spoluúčasť mesta 500 
tis. Toto bolo ale neprijateľné pre mesto s vtedajším zameraním prestavby na tribúny a podobne. Na rok 
2017 sa ale na poprednom mieste umiestnila prestavba štadióna vo výške 250 tis € s výhľadom na ďalších 
250 tis pre rok 2018. Je to nevyhnutnosť pre pokračovanie mužstva dospelých v súťažiach SFZ pre II. a III. 
ligu. Teraz práve skončili naši hráči na celkovo 15.mieste na Slovensku. Svojimi výkonmi si vybojovali 
celoslovenskú II. ligu, čo stojí nielen peniaze na súťaž – ale už spomínané stavebné úpravy. 

Rekonštrukcia mestského trhoviska.  Zrekonštruovali sme tento rok toalety a strechu + prístupovú cestu k 
WC. V roku 2018 by išlo najmä o prekrytie stánkov, vyznačenie predajných plôch, úprava a vybudovanie 
nových parkovísk. Nemáme k tomu ešte ani projekt s rozpočtom. Prílohou je nákres ako by to mohlo 
vyzerať. Hlavne nám ide o prekrytie pre prípad dažďa, presné vyznačenie priestorov na zemi na predaj (aj 
na vyložený tovar mimo stánkov na zemi) aby bola plynulá cestička popri stánkoch. K tomu prislúcha aj 
služba a úlohy správcu trhoviska, oznamovacia tabuľa s trhovým poriadkom. 

Rekonštrukcia DK a MsKS NOVA. V predošlých rokoch sa DK len sporadicky opravoval. Pár nových okien, 
výmena vchodových dverí, oprava strechy. V roku 2017 sa tam preinvestovalo cca 29tis € na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, vstupnej miestnosti aj s chodbami. Ostáva tam ešte mnoho otvorených problémov. 
V MsKS sa urobila klimatizácia v kine, požiarna technika, okná a všetky vchodové dvere, opravili sa pánske 
toalety, vybudovala sa chránená dielňa, pódium. Nedávno to boli ešte kinosedačky a zvuk. Najväčším 
problémom sú najmä dámske toalety v kine. 

Cesty a chodníky. Rok 2018 mal byť rokom opravy ciest a chodníkov. Dokončila sa 3.etapa Športovej, 
Poľná, väčšina ciest Horného Čepeňa spolu s kanalizáciou, časť chodníka Cukrovarská, predtým Lúčna, 
vybudovanie cesty a oprava chodníkov v Zámockom parku,  Vonkajší rad, Kukučínova, cesty 
v priemyselnom parku a Cyklotrasa. Tak vyznel aj najväčší dopyt na stretnutí s občanmi po 2-ročnom 
mandáte primátora a poslancov. Každoročne okrem toho vytvoríme niekoľko ďalších miest na parkovanie či 
odstavné plochy pre automobily. 

 

3. Projekty školských zariadení.  
 

Zatiaľ ešte nie sú v materiáloch. Predložené budú až v septembrovom MsZ. Školy majú termín do 
30.6.2017 na ich predloženie. Jedná sa najmä o chodníky a ihriská v MŠ, nemáme zateplené MŠ a ani 
fasády ako aj ani u časti ZŠ KOM, ozval sa teraz p. riaditeľ ZŠ JF s revíziou bleskozvodov, čo bude treba aj 
na iných objektoch. Riešime haváriu kanalizácie kuchyne MŠ Murgašova. Cez leto sú plánované odstávky 
a rekonštrukcie na MŠ. Minulý rok sa riadne prehupli cez plánovaný rozpočet, lebo odhaľujeme viaceré 



neduhy akcií „Z“ najmä v kanalizáciách a prípojkách. Takisto materiálne vybavenie kuchýň a škôlok, 
podlahy, detské prvky na ihriskách. Po minulé roky sme dávali viac a viac do objektov škôl aj na úkor iného 
mestského majetku. Stále je to málo. Nedá sa to bez projektov a vonkajších zdrojov. 

 

 

4. Nakladanie s majetkom 
 

Stále chceme niečo modernizovať či niekde investovať. Na to treba samozrejme zdroje. Jednak na 
samotnú výstavbu či modernizáciu a potom aj na prevádzku – na udržateľnosť projektu. Treba preto aj 
nakladať s majetkom tak, aby nás nové investície neobmedzovali v údržba a prevádzkovaní terajšieho  
majetku. Preto je v prílohe zoznam pozemkov, s ktorými treba nakladať. Resp. ako a či ešte lepšie ich 
využiť. Naposledy nám po OVS ostal takto naďalej objekt bývalej ZŠ Garbiarska. S využitím pre potreby 
mesta. Ako? Z čoho? Koľko bude stáť prevádzka? Akých zamestnancov tam treba? Sú takí vôbec 
v ponuke teraz v našom území? Aké to prináša riziká? 

 

5. Spoluúčasť obyvateľov a organizácií na projektoch  
 

Každý projekt má svoju cieľovú skupinu. Tak ako sa mesto Sereď uchádza o vonkajšie zdroje – musí 
okrem podania projektu garantovať svoju spoluúčasť. A presne aj o toto tu ide. Zainteresovať cieľovú 
skupinu svojou účasťou na projekte. Nemusí to byť vždy len finančná čiastka ale aj spoluúčasť brigádami, 
porealizačným servisom a podobne. Jedna vec je projekt realizovať – druhá je jeho udržateľnosť. Sú 
mnohokrát nemalé náklady. 

 

6. Systém bodovania projektov na rok 2018 poslancami – predkladateľ D. Irsák – viď príloha EXCEL 
 

 Bežné výdavky mesta 
Okrem investícií, ktoré chceme budovať – je nutné spomenúť aj bežné výdavky. Potrebujem vedieť ich rozsah 
kvôli súťažiam verejného obstarávania, resp. koľko vo vlastnej réžii si vie mesto samo obstarať(zimná údržba – 
príloha, letná údržba, zvoz + spracovanie všetkých odpadov – nevieme za koľko vysúťažíme, uskladnenie 
máme ešte na rok 2018 vysúťažené. Takisto všetky dotácie, ktoré chceme poskytovať cez vyhlásené výzvy. 
Keď toto budeme vedieť – vieme aj množstvo peňazí nutných na mzdy či iné súvisiace  tým náklady. Veľkým 
otáznikom je % zvýšenia platov zamestnancov verejnej správy (úradníkov, školských, neškolských, 
robotníkov... 

Takisto majetok čo máme vo vlastníctve si vyžaduje údržbu. Detto zeleň. Takisto nové investície. 

 

Príjmy mesta 
Okrem podielových daní či vlastných daní – je tu možnosť nakladania s majetkom. Majetok nám rastie – ale 
tým pádom aj jeho nároky na údržbu. Nie je možné sa o všetok majetok dôstojne starať. Najmä ak musíme sa 
starať predovšetkým o ten, kde je 5-ročné monitorovacie obdobie a udržateľnosť projektu. 

 

Čo s majetkom ? 



Rozsah zimná údržba, letná údržba, odpady... 


